
از زمانی که بیماری کرونا در تمام کشورها و از جمله در کشور ما شیوع پیدا کرده تا 
از  یکی  همواره  مجازی،  به صورت  درس  کالس های  برگزاری  صحیح  اجرای  امروز، 
دغدغه های معلمان، مدیران، دانش آموزان و حتی اولیای آن ها بوده است. در این 
شماره به سراغ چند تن از دبیران استاد البرز رفتیم تا از چالش ها و مشکالتی که در 
آموزش های مجازی- خصوصًا برنامۀ »شاد« ـ با آن مواجه اند برای ما بگویند. آقایان: 
محمد رضا معلمان، دبیران تاریخ ناحیۀ 3  علی سلطان محمدی و  محمد لطفی، 
ربابه شفیعی،  ناحیۀ 2 کرج،  تاریخ  دبیر  و  بیژنی، سرگروه  مریم  و خانم ها:  کرج 
دبیر تاریخ ناحیۀ 4 کرج و فاطمه حاجی پور، دبیر تاریخ اشتهارد، حاضران در این 
گفت وگو بودند. با تشکر از ایشان که حضور در گفت وگو را پذیرفتند شما را به خواندن 
متن گفت وگو دعوت می کنیم، شایان ذکر است که به علت شیوع ویروس کرونا این 

گفت وگو نیز به شکل مجازی برگزار شده است. 

کالس های مجازی 
و چـالش هـای آن 
از زبان دبیران تاریخ

محمد حسین معتمد راد استان البرز

گفت و گو

ابتدا  در  الرحیم.  بسم الله الرحمن  معتمدراد:    
تشکر می کنم از شما دبیران محترم که زحمت کشیدید 
کردید.  شرکت  مجازی  گفت وگوی  و  بحث  این  در  و 
در  حضوری  نشست  یک  در  داشتیم  تمایل  خیلی 
خدمت شما باشیم ولی نگرانی از این ویروس خطرناک 
ما را مجاب کرد که گفت وگو را در فضای مجازی انجام 
دهیم. همان طور که همه شاهد هستیم نه تنها کشور ما 
بلکه جامعۀ جهانی هم مدتی است گرفتار و تحت تأثیر 
را  آموزش  فرایند  و  گرفته  قرار  بیماری  و  ویروس  این 
تحت تأثیر خود قرار داده است. در این نشست مجازی 
نخست می خواهیم بدانیم که همکاران چه شناخت و 
از کالس های مجازی دارند و سپس وضعیت  تعریفی 
کالس های آموزشی مجازی را به طور عام و کالس  های 
درس تاریخ خود را به طور خاص تشریح فرمایند. من از 

آقای لطفی می خواهم شروع کنندۀ بحث باشند. لطفًا 
بفرمایید آقای لطفی.

○ لطفــی: به نام خداوند جان و خرد، و ســالم خدمت همکاران 
عزیــز و گرامــی. مــن این گفت وگــو را به فــال نیــک می گیرم و 
امیــدوارم بتوانیم در جلســۀ دیگری به دغدغــۀ اصلی همکاران 
از مشــکالت آموزشــی تاریخ به ویژه در اســتان البــرز بپردازیم. 
همان طور که می دانید و همکاران عزیز هم مســتحضر هســتند 
آمــوزش مجازی یا آموزش الکترونیکی در بســتر اینترنت و از راه 
دور امکان پذیر می شــود. این آموزش چه آنالین و چه غیرآنالین 
آموزش برنامه ریزی شده ای است که در آن معلم و دانش آموزان یا 
یاددهنده و یادگیرنده ها در محیط های جدا از هم قرار می گیرند. 
طبعًا در این نحوۀ آموزش به تکنولوژی های ارتباطی و نهادهای 
زیرســاخت برای طراحی های آموزشــی و ارتباطی نیاز است که 
متأســفانه ما در ایــن تکنولوژی )آموزش مجــازی( هنوز ضعیف 

اشاره
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هستیم، عالوه بر این هم دستگاه هایی که قرار است محتوا تولید   
کنند و هم دستگاه هایی که باید سیاستگذاری برنامه ریزی  را اجرا 
کنند نیز قوت الزم را ندارنــد. به خصوص که آموزش اگر بخواهد 
دو طرفه باشــد باید به صورت آنالین دو طرفه باشــد تا بین معلم و 
یادگیرنده ارتباط به شــکل تعاملی برقرار شــود. این یک مقدمه 
و کلیتــی در مورد آموزش مجازی. اما بــا توجه به حادثه ای که از 
دی ماه 98 ابتدا در چین اتفاق افتاد و سپس کشورهای دیگر و از 
جمله  ایران هم گرفتار آن شدند، دیدیم که آموزش و پرورش ما هم 
مجبور شد مدارس را تعطیل کند و به سمت آموزش های مجازی 
بــرود؛ چون یک دفعه این اتفــاق افتاد و طبــق روال برنامه ریزی 
خاصی هم برای آن نبود. بیشــتر از همه، خود همکاران و دبیران 
در سراسر کشور بار این کار را بر دوش کشیدند، چه از نظر فراهم 
کردن فضــای اینترنتی و چــه از نظر تهیۀ ســخت افزارها، مثل 
گوشی و تبلت و ... . متأسفانه در آن شرایط بحرانی نتوانستیم آن 

بستر نرم افزاری را تهیه کنیم. 
به هــر حال، اکنون بعد از حدود یک ســال در کانال ها و گروه ها 
می بینیم که در تمام رشــته ها، از جمله در رشــتۀ تاریخ، معلمان 
و دبیــران خودشــان به روش هــای مختلف توانســته اند آموزش 
مجازی را به نحو احســن به جریان بیندازند. در استان البرز هم، 
آموزش مجازی کلید خورد، در برخی از مدارس آن مثل مدارس 
تیزهوشان و مدارس خاص پیشگام شدند و با تهیۀ نرم افزارهایی 
متنوع این امکان را برای دبیران از جمله دبیران تاریخ در مدارس 
فراهم کردند و ما هم توانستیم از طریق این سیستم های نرم افزاری 
آموزش مجازی را شروع کنیم. دیگر مدارس هم بسترهایی مانند 
زوم، واتســاپ و بعدها شاد در این مسیر قرار گرفتند که متأسفانه 
اشــکاالتی داشــته و دارد البته نباید انتظار داشــته باشــیم که 
نرم افزاری بدون هیچ سابقه ای و پشتوانه ای، مخصوصًا وقتی در 
تنگنا ساخته می شــود نواقصی نداشته باشد. حتی شرکت های 
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معتبری که االن در حال ساخت نرم افزارها هستند 
مشکالتی دارند، و در هر صورت، ما این نرم افزارها 
را در مدارس استفاده کردیم. اگرچه شما می دانید 
کــه در برخی از مــدارس حتی تا اردیبهشــت ماه 
 99هم هیچ خبری از آموزش مجازی نبود و بسیاری 
از معلمان فقط در حد اینکه از طریق واتساپ و یا ... 
متن یا صوتی برای دانش آموزان بفرســتند آموزش 
می دادند. البته برخی از همکاران هم بودند که در 

مراکز تیزهوشان زحمت های خوبی کشیدند. 
با توجه به توضیحاتی که دادم و با آن سیاستگزاری 
کــه در امــر برگــزاری امتحانات نهایی گرفته شــد 
می توانم بگویم عماًل عمدۀ زحمات ما در سال 98 
هدر داده شد و این خودش زمینه ساز این بود که در 
مهرماه 99 مشــکالتی به وجود بیاید. در سال قبل 
ما آموزش را به نحو احســن برگــزار کردیم و انتظار 
داشتیم براساس کلّیت کتاب و آن آموزشی که داده 
شده بود تصمیم گرفته شــود. ولی امتحان نهایی 
را تا 80 درصد گرفتنــد، یعنی تا آخر بهمن ماه که  
تدریس شده بود؛ عماًل دانش آموزان یک مقدار به 
سختی به کالس ها می آمدند و انگیزۀ امتحان را از 
دست دادند چون تصور می   کردند مثل سال قبل 
اســت. اضافه کنم من بالغ بر 26 سال است که به 
تدریس تاریخ در کرج مشــغولم و جــز تاریخ درس 

دیگری را تدریس نکرده ام. 

  معتمد راد: یکی از دغدغه های اولیا، 
در رابطه با آموزش از راه دور، تعامل معلمان 
بـا دانـش آمـوزان آن هـاست. خـانـم بیـژنـی 

بفرمایید این تعامل چگونه است؟
○ بیژنــی: بــه نام پــروردگار یکتا. در مــورد تعامل 
دانش آمــوزان بــا دبیــران در فضای مجــازی یکی 
از دغدغه هــای اولیــای آن هــا هــم همین اســت 
و همچنیــن خــود مســئوالن آموزش و پــرورش و 
معلمان دغدغۀ اصلی شــان همان ارتباط معلمان 
و دانش آمــوزان در فضای مجازی اســت. من قبل 
از هــر توضیحی یک نگاهی بینــدازم به زمانی که 
ما کالس های حضوری داشتیم و بعد بیاییم سراغ 
آموزش مجازی. در آموزش حضوری ارتباط بصری 
زنده بین معلم و دانش  آموز قوی تر است. دانش  آموز 
ســر ســاعتی به کالس می آید و تکالیفــی دارد که 
باید انجام دهد و در بحث های کالســی و پرســش 

و پاســخ هم شــرکت می کند. با همکالسی هایش 
در کالس نیز ارتباط دارد، و مجموعۀ این شــرایط، 
می تواند در رشد شخصیت اجتماعی دانش آموز در 
جنبه های مختلف تأثیرگذار باشــد. این شرایط در 
فضای مجازی وجود ندارد و بچه ها با همکالسی ها 
و معلمشان در ارتباط نیستند. در آموزش حضوری 
معلــم در هر لحظه از تدریســش کامــاًل بر کالس 
اشراف دارد و همۀ  دانش آموزان مخاطب او هستند. 
دانش آموزی اگر اشکالی داشته  باشد در همان وقت 
می پرســد و در مجموع از فرصت ها بهتر اســتفاده 
می شــود. اما در آموزش مجازی بین سؤال معلم و 
جوابی که دانش آموز می فرســتد وقفــه می افتد و 
کالس به انــدازۀ کالس حضوری نمی تواند تنظیم 
شــود. در فضای حضــوری معلم می توانســت به 
دانش آموزان قوی یا دانش آموزان متوسط یا سطح 
پایین توجه داشته باشد، با اولیا در ارتباط باشد و از 
طریق مدرسه کارهای آن ها را پیگیری کند. اما در 
آموزش  مجازی چنین امکان و فرصتی وجود ندارد. 
ببینید، ما از ســال 98 تا امروز کالس های مجازی 
را تجربه کرده ایم. خــود وزارت آموزش وپرورش هم 
پیش بینی نمی کرد که ممکن اســت این مشــکل 
پیــش بیاید و بخواهــد از آموزش مجــازی در  این 
ســطح اســتفاده کند. قبل از اینکه مسئوالن این 
وزارت خانــه بخواهند به طور جدی برنامه ای بریزند 
و کار را شــروع کنند خود معلمــان آمدند و آموزش 
مجازی را از طریق برنامه هایی مانند واتساپ شروع 
و از اپلیکیشن هایی که در اختیارشان بود استفاده 
کردند. واقعیت این اســت. ببینیــد، ما هیچ وقت 
نمی توانیــم بگوییــم آن ارتباطی کــه در حضوری 
بــود در مجازی هم شــکل بگیرد. بــه چند دلیل: 
یکی اینکه هیچ وقــت آن کالس درس مثل کالس 
حضوری نشــد. ما در تدریس مجــازی نمی دانیم 
که آیا این بچه ها که در خانه نشســته اند و ما داریم 
برایشان تدریس می کنیم اصاًل توجه به درس دارند 
یا ندارند. واقعًا این ها چه می کنند؟ شاید دانش آ موز 
برای رفع تکلیف فقط یک گوشــی به دست گرفته! 
البتــه در همان آموزش مجــازی دانش آموزانی هم 
داریــم که پیگیری می کنند و دغدغه درس را دارند 
و حتی نگران هســتند. دانش آ موزی داشتم که به 
لحاظ درســی دانش آموز سطح باالیی بود، ولی باز 
می گفت آمــوزش اگر حضوری بــود ما بهتر درس 

لطفی: متأسفانه ما  
در این تکنولوژی )آموزش 
مجازی( هنوز ضعیف 
هستیم، عالوه بر اینکه 
هم دستگاه هایی که 
قرار است محتوا تولید   
کنند و هم دستگاه هایی 
که باید سیاستگذاری 
برنامه ریزی  را اجرا کنند 
قوت الزم را ندارند
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را یــاد می گرفتیم. این را دقت کنیــد که مِن معلم 
کلیپ هــای تدریس را دقیقًا آمــاده می کنم، حتی 
قبل از کالس یا در حین کالس که برگزار می شــود 
از طریق صدا و نوشتار می فرستم ولی باز هم حلقۀ 
مفقوده به لحاظ آمــوزش داریم. یعنی نمی توانیم 
با دانش آموز ارتباط مســتقیم داشــته باشیم. این 
واقعًا چالش جدی ما در فضای مجازی اســت. هر 
چند که در هر جلســه حضور و غیاب هم می کنیم 
ولی بــاز هم هیچ وقــت تعامل واقعــی دانش آموز 
و دبیــر شــکل نمی گیرد. تازه مشــکالت دیگر هم 
هســت. مثاًل ما موردی داشــتیم از ســال پیش که 
برای بعضــی دانش آموزان امکان تهیــه نت وجود 
نداشــت. یا به لحاظ گوشــی مشــکل داشــتند یا 
ممکن است کلیپ هایی را که ما می فرستیم نتوانند 
بــا توجه به کالس هــای دیگری کــه دارند دریافت 
کنند؛ و ببینند، این یک مســئلۀ جدی اســت. در 
فضای مجازی هم گرچه اولیای مــدارس را  داریم 
که مسائل را دنبال می کنند ولی باز در همین فضا 
فاصله مان با آن  ها بیشتر شده است. به هر حال ما 
در هر جلسه که حضور و غیاب می کنیم به مدرسه 
اطالع می دهیم که فالن دانش آموز غایب اســت و 
مدرســه پیگیری می کند که چرا او غایب بوده و در 
آخر از طریق خانواده اطالعاتی به ما داده می شود. 
از آن طــرف بعضی از اولیا هم یــک وقت هایی در 
آموزش مجازی شــرکت می کننــد و با خیال راحت 
همــۀ کارها را به معلم می ســپرد ند، در حالی که ما 
واقعــًا دانش آموزانی داریم که مشــکل دارند، و نیاز 
هست که اولیایشان به آن ها توجه داشته باشند  که 
چه کار می کنند، چطور به کالس توجه می کنند، و 
وقتی در کالس پرســش می شود آیا واقعًا خودشان 
جواب می دهند یــا از روی متن می  خوانند. این ها 
خیلــی اهمیــت  دارد و ما همه چیــز را نمی توانیم 

کنترل کنیم.
مجــازی،  چالش هــای  مــورد  در  دیگــر  نکتــۀ   
دانش آمــوزان پایۀ دهم  هســتند کــه ورودی های 
جدید دبیرســتان می باشــند و شــناخت آنچنانی 
نســبت به پایۀ دهم ندارند. مــن در فضای مجازی 
درس تاریخ، ســعی می کنم بــا طرح چالش هایی، 
حتی با استفاده از تصاویر کتاب، سؤاالت مفهومی 
طرح کنم. مثاًل می گویم مباحث درسی را پیگیری و 
فعالیت ها را در همان لحظه در کالس بررسی کنند، 

و ســپس نظراتشــان را با هم مبادله کنند که از این 
طریق خودشان هم یک نوعی مشارکت در تدریس 
داشته باشند و توانایی هایشــان را در کالس نشان 
بدهند. با همۀ این ها باز هم می گویم آن شــناخت 
دقیقی که من نسبت به بچه های یازدهم و دوازدهم 

دارم در مورد بچه های دهم ندارم. 
به هر حال من طی یک مدت برای پایۀ دهم ســعی 
کردم آزمون مفهومی برگــزار کنم که فعالیت محور 
باشد و بشود حداقل یک ارزیابی نسبی از بچه های 
دهــم صورت بگیــرد. اما مطمئنم شــناخت کامل 
نسبت به این بچه ها تا پایان ترم اول طول می کشد. 
مــا دانش آموزی داشــتیم به اصطالح ســر کالس 
مجــازی بود ولی در ســرکار بود. این هــا زمانی که 
کالس حضوری هم داشــتیم کار درست و حسابی 
انجام نمی دادند چه رسد به حاال که کالس مجازی 
شده اســت! از روزی که آموزش مجازی شروع شد 
تعدادی از بچه ها مشــغول کار هم شــده اند، مثاًل 
رفته انــد و در فروشــگاهی کار می کنند، فقط یک 
گوشی به دست می گیرند ولی توجه کافی به درس 
ندارند. فقط حضورش را اعالم می کنند. ولی حتی 
آزمون هایی که می دهد به  طور یقین آزمون واقعی 
نیســت. این هم یکی از مشــکالت مجازی است. 
زمانی که کالس حضوری بود دســت کم بچه ها سر 
کالس می آمدنــد ولی از روزی که کالس ها مجازی 
شــده، بعضی از بچه ها به لحاظ اخالقی هم تغییر 
کردند طــوری که والدین هم نمی توانند برایشــان 
کاری بکننــد. این هم مشــکالتی هســت که با آن 

مواجه هستیم. 

   معتمدراد: در برنامۀ درسی، اهدافی 
که برای کتاب های درسی پیش بینی شده، 
سعی بر این بوده که توسط معلم ها محقق 
اهداف  این  بفرمایید  معلمان  آقای  شود. 
مجازی  آموزش  در  اندازه  چه  تا  آموزشی 

تحقق یافته است. 
○ معلمان: دربارۀ این موضوع به چند مسئلۀ بنیادی 
باید توجه کنیم. ما با دانش آموزانی روبه رو هستیم که 
امروز نسبت به گذشته، از راه های مختلفی اطالعات 
و آگاهی به دســت می آورند و این باعث می شود که 
اطالعات درست و نادرست زیادی در اختیار داشته 
باشــند و از طرفی هم به دانش آموزان  مباحثی القا 

بیژنی: در آموزش مجازی 
بین سؤال معلم و جوابی 

که دانش آموز می فرستد 
وقفه می افتد و کالس به 

اندازة کالس حضوری 
نمی تواند تنظیم شود
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معلمان: در گذشته 
کالس های ما فاقد امکانات 
هوشمند بود بنابراین 
امکان نمایش فیلم و 
عکس برای دانش آموزان 
میسر نبود. ولی در 
شرایط حاضر من تالش 
می کنم تدریسم را در 
قالب پاورپوینت انجام 
بدهم

می  شود که نتیجه این شــده که ما دبیران تاریخ در 
کالس ها با این ســؤال مواجه هســتیم کــه »تاریخ 
به چه درد ما می خورد؟«من بــاور دارم که افراد اگر 
دلیل یک فعالیت را بدانند آن فعالیت را بیشتر انجام 
می دهند. بنابراین من جلسۀ اول تمام کالس های 
تاریــخ خودم را بــا پرداختن بــه این موضــوع آغاز 
می کنم؛ یعنی با تعریف علم تاریخ شــروع می کنم. 
در گام دوم به چرایی درس تاریخ می پردازم که تاریخ 
مطالعۀ ریشه های مشــترک نیاکان ماست و ما را به 
یکدیگر پیوند می دهد و هویت اجتماعی و فردی ما 
را شکل می دهد. در ارتباط با موضوع فضای مجازی 
و کالس هــای مجــازی، در گذشــته کالس های ما 
فاقد امکانات هوشمند بود، بنابراین امکان نمایش 
فیلم و عکس برای دانش آموزان میسر نبود. ولی در 
شرایط حاضر من تالش می کنم تدریسم را در قالب 
پاورپوینت انجام بدهم. همچنین فیلم های آموزشی 
مناسب را در رابطه با موضوع درس برای دانش آموز 
ارسال کنم. نیز سعی می کنم محورهای اصلی درس 
را مطرح کنم و از بچه ها می خواهم که آن محورها را 
داخل کتاب پیدا کنند و در کالس بحث کنند. بعد 
از آن تأکید زیاد دارم که در مباحث درس مجازی به 
فعالیت ها پرداخته شود و آن ها را بررسی کنیم و یک 
ربع آخر کالس سعی می کنم پرسش  مهم در رابطه 
با هر درس مطــرح کنم و از دانش آ مــوزان بخواهم 
به صورت فعال نظراتشــان را بگوینــد و جمع بندی 

کنند. 

شاد  کاربردی  نرم افزار  معتمدراد:    
آموزش وپرورش  وزارت  برنامه های  از  یکی 
و  معلمان  اختیار  در  هم اکنون  که  است 
حاجی پور  خانم  دارد.  قرار  دانش آموزان 
فرصت های  و  محدودیت ها  که  بفرمایید 
چه  تاریخ  درس  در  برنامه  این  از  استفاده 

اندازه است؟
○ حاجی پور: بسم الله الرحمن الرحیم، ما با حجم 
زیادی از اطالعات تاریخی روبه رو هســتیم. حجم 
زیاد کتاب تاریخ همیشه دغدغۀ دبیران تاریخ بوده و 
ما گاهی مجبور هستیم برای رساندن خود به طرح 
درس و بازۀ زمانــی، برخی از مطالب را کم کنیم یا 
ســریع از آن عبور کنیم. ایــن کمبود وقت خودش 
باعث ملموس نشدن مطالب تاریخ برای دانش آموز 

شده و همچنین، عدم امکانات برای تفهیم موضوع 
هم خــودش مشــکالتی را به وجــود مــی آورد، اما 
خوشبختانه وجود نرم افزار شاد سبب شده مباحث 
از قبل حاضر شــود و توضیحات تکمیلی هم داده 
می شود. عالوه بر این به جز اتکای صرف بر تصاویر 
و مطالب کتاب می توان از ســایت های مجاز هم بر 
طبق موازین آموزشی و اهداف آموزشی که در خود 
کتاب ذکر شده،  استفاده کرد و درک مطلب را برای 
دانش آموز ممکن ســاخت. از مزایای دیگر نرم افزار 
شــاد این اســت که معلم متکلم وحده نیســت و او 
می تواند بالفاصله اطالعــات تکمیلی را به صورت 
متــن، تصویر و فیلــم در اختیار دانش آمــوزان قرار 
بدهد و آن ها را وارد بحث و گفت وگو کند و مشارکت 
را در همین بحث ها برای دانش آموزان فراهم نماید. 
ولی مشــکلی که وجود دارد اینست که فرصت کم 
اســت و محدودیت هــم وجود دارد، مثاًل ســرعت 
اینترنت کم اســت. ما معمواًل حتی در گفت وگوی 
متنی با دانش آموزان با مشــکل مواجه هســتیم و 
بعضــًا پیام ما یا دانش آموز دیر رد  و بدل می شــود. 
ســایت هایی که مــا می توانیــم بــرای کتاب های 
تاریخی معرفی کنیم سایت نورلیب و نورمگز هست. 
همین طور سایت دانشگاه تهران، سایت پژوهشگاه 
علوم انسانی، سایت کتابخانه ملی، و یا حتی کانال 
مستند برنامه تلویزیون و سایت  موزه ها را می توانیم 
برای فعالیت ها و تحقیقات کالسی به دانش آموزان 
معرفی کنیم، اما در اینجا محدودیتی به نام آموزش 
سواد رســانه ای استاندارد وجود دارد که به معلم ها 
و شــاگردان و اولیای آن ها آموزش داده نشده. این 
اتفاق کرونا خیلی ناگهانی بود و آموزش را به صورت 
درســت و غلــط و تجربی انجــام دادیــم. در ابتدا 
عدم آشــنایی معلمان تاریخ به نرم افزارهای شــاد و 
امکانات آن باعث شــده بود آموزش کمی ســخت 
شــود ولی همین محدودیت تبدیل به فرصت شد؛  
یعنی معلم مجبور شد خودش را به روزرسانی کند تا 
بتواند آموزش دهد و از توانایی هایش در برنامه شاد 
استفاده کند. فرصت دیگر اینکه امکان بارگذاری و 
اشتراک گذاری ســایت ها، دسترسی به کتاب های 
تاریخی و دسترسی به سایت   موزه ها به وجود آمد تا 
در صورت نیاز دانش آموزان به این سایت ها مراجعه 
کنــد و اگر فعالیــت  و تحقیقی از آن ها خواســتیم 
مطلبــی بــرای ارائه به کالس داشــته باشــند. اما 
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حاجی پور: از مزایای 
دیگر نرم افزار شاد این 

است که معلم متکلم وحده 
نیست و او می تواند 

بالفاصله اطالعات 
تکمیلی را به صورت 

متن، تصویر و فیلم در 
اختیار دانش آموزان قرار 
بدهد و آن ها را وارد بحث 

و گفت وگو کند و مشارکت 
را در همین بحث ها برای 

دانش آموزان فراهم نماید

محدودیــت دیدن عکــس و فیلم خیلــی موضوع 
را بــرای دانش آمــوز قابــل لمس نمی کنــد. ما در 
کالس های مدرسه امکانات کاملی نداشتیم. مثاًل 
برای یک سفر علمی نیم روز مجبور بودیم ساعت ها 
برنامه ریــزی کنیم و با مدرســه هماهنگ کنیم که 
معمواًل با مخالفت مدرســه مواجه می شدیم. حاال 
اگر همۀ این ها هم مهیا می شد نهایتًا می توانستیم 
یک سفر نیم روزه داشته باشیم. مثاًل به دیدن موزه 
یا دیدن آثار باســتانی یک شهر. حاال در برنامه شاد 
باتوجه بــه معرفی این ســایت ها می توانیم از موزه 
دیدن کنیم یا حتی به راحتی می توانیم با استفاده 
از سایت های مختلف یک کتاب یا بخشی از مطالب 
آن را بارگــذاری کنیم. از طرفی مشــارکت بچه ها و 
تعامل با آن هــا در این فضا راحت تر اتفاق می افتد. 
دانش آموزانی که خیلی نظر دیگران برایشــان مهم 
است موقعی که می خواهند پاسخی بدهند در این 
نرم افزار می توانند راحت داده هایشــان را بارگذاری 
کنند یا حتی صوت بگذارند. البته در این مشارکت 
محدودیتی کــه برای دانش آموزان دارد این اســت 
که انســان یک موجــود اجتماعی اســت و تکامل 
روحی و جســمی او در اجتمــاع و در تعامل واقعی 
اتفاق می افتــد که این واقعیــت در فضای مجازی 
وجود نــدارد. لذا ما در فضای مجازی نیاز به تجربه 
داریم تا ببینیم این موضوع چه نتیجه ای دارد و این 
پذیــرش و تطبیق به کجا می انجامــد. به این نکته 
هــم توجه کنید کــه در فضای حقیقــی آموزش ها 
به صورت دیداری و شــنیداری بوده ولی ما در شاد 
می توانیم فقط به صورت شــنیداری این آموزش ها 
را بدهیم. اگر شرایطی مهیا می شد که این آموزش 
به صورت شنیداری و دیداری با هم می شد فرصت 
آموزش بهتری صورت می گرفت. فرصتی که برنامه 
شاد ایجاد کرده، بازدهی بیشتر یاددهی و ملموس 
شــدن ارتباط درس تاریخ با دروس میان رشــته ای 
مثــل باستان شناســی، فیزیک و شــیمی اســت. 
همچنین زمان بازدهی فعالیت کوتاه شــده، یعنی 
نیاز نیست چیزهایی را به جلسه بعد موکول کنیم. 
باز با محدودیت دیگری که روبه رو هستیم سرعت و 
حجم اینترنت است که دانش آموز بتواند از خودش 

تصویر یا صوت بفرستد و نمونه هایی از این قبیل.

  معتمدراد: قطعًا هر معلمی در آموزش 

شیوه هایی را به کار می گیرد تا دانش آموز را 
به فهم محتوا برساند. آقای سلطان محمدی 
چــه  از  مجــازی  آمـوزش  در  بفـرمـاییـد  

شیوه هایی می شود بهره گرفت؟
○ ســلطان محمدی: ما در حال حاضر ابتدای راه 
آموزش مجازی هستیم و هنوز تجربۀ زیادی از این 
آموزش نوین نداریم. در هر حال باید این کمبودها 
را به فرصت تبدیل کنیم تا بتوانیم به مهم ترین هدف 
که ارتقای ســطح آموزش است برسیم. بنده بر این 
باور هســتم که هیچ چیزی مثل آموزش حضوری 
نمی شــود چون در علوم انســانی فقط بــا ارتباط 
مســتقیم و دوسویه بین معلم و دانش آموز است که 
گفت وگو شــکل می گیرد. اما چه کنیم که همگی 
به این کار مجبور هســتیم. پس ترجیح می دهم از 
مزایا و فرصت ها بگویم و چالش ها را برطرف کنیم. 
برای یک معلم متد و روش و شــیوه های یاددهی و 
یادگیری بر خودیادگیری رجحان دارد. چون اساسًا 
حرفــۀ معلمی یعنــی اینکه معلم بتوانــد محتوای 
آموزشی را هرچه بیشتر به فراگیر منتقل کند. پس 
چگونگی نیل به این هدف و اینکه چه شــیوه ای را 
دنبال کند در فرایند آموزشی بسیار اهمیت دارد. در 
اینجا چون آموزش مجازی محوریت دارد و سرفصل 
و محتوای مشــخص دارد، یادگیری تلفیقی اعم از 
خود معلم، حرفۀ معلم، کتاب درسی، کمک درسی 
و پایه های آموزشی، سی دی های تعاملی، هر کدام 
از این ها می تواننــد در فرایند آموزش نقش خود را 
ایفا کنند. یکی از شــیوه های آموزشــی، یادگیری 
در قالــب »پروژه« اســت، یعنی معلــم کلیدواژه ها 
و مســئله ها را مطرح کنــد و از شــاگردها بخواهد 
مســئله را بررســی کنند و مطالعاتی انجام دهند. 
به عنــوان مثال در تدریس تاریــخ معاصر، در درس 
نهضت مشروطه، کلیدواژه های مشروطه چیست؟، 
دموکراســی چیســت؟، خواسته های شــهروندان 
چیســت؟، نقش استعمار دول خارجی چی بوده؟ 
و ... این هــا کلیــدواژه اســت. مــا از جلســۀ قبل 
کلیدواژه ها را به دانش آموزان می دهیم تا براســاس 
آن ها اطالعات کسب کنند و به جلسۀ بعد بیاورند. 
بعــد درس جدید را خودمان ارائــه بدهیم و بعد در 
یک کار گروهی از مشــارکت دانش آموزان استفاده 
کنیم. یا از آن ها بخواهیم آرشــیو بســازند تا موقع 
مطالعه بتوانند از آن ها اســتفاده کنند و دسترسی 
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سلطان محمدی: ما 
در حال حاضر در ابتدای 
راه آموزش مجازی هستیم 
و هنوز تجربة زیادی از 
این آموزش نوین نداریم. 
در هر حال باید که این 
کمبودها را به فرصت 
تبدیل کنیم تا بتوانیم 
به مهم ترین هدف که 
ارتقای سطح آموزش است 
برسیم

داشــته باشــند. خودمان هــم بر تکمیــل فایل ها 
نظارت و در نهایت جمع بندی کنیم. پرسش هایی 
مطرح می کنیم تا بتوانیم بفهمیم اهداف آموزشی 
محقق شده است یا نه، فرایند آموزش شکل گرفته 
یا نــه. باالخره از پاســخ هایی که دانش آمــوزان به 

پرسش های ما می دهند به منظور خود می رسیم.

  معتمدراد: یکی از مکمل های آموزشی 
و  در کنار کتاب های درسی، تصاویر، فیلم 
اسناد دیگر است. خانم شفیعی بفرمایید 
مجازی  آموزش  در  مکمل ها  این  کاربرد 

چگونه است؟
○ شفیعی:  همان طور که همۀ همکاران می دانند 
کاربرد وسایل آموزش در آموزش خیلی مهم است. 
تصاویــر، فیلم، اســناد یا هر وســیله ای کــه برای 
آموزش اســتفاده شــود کمک می کنــد به آموزش 
چــه در کالس های مجــازی و چــه در کالس های 
حضــوری. مــن خــودم از این وســایل اســتفاده 
می کنم. مثاًل از نقشه خیلی استفاده می کنم. اگر 
نقشــه های کتاب کافی بود که از همان ها استفاده 
می کنم در غیر این صورت از مدیر مدرسه خواهش 
می کنم که یک دور کامل نقشــه تاریخی را، از دورۀ 
باســتان تا زمان حاضر، برای مدرسه تهیه کند. در 
کالس مجــازی هم از نقشــه ها و هــم از فیلم های 
مرتبط اســتفاده می کنم. برای پایۀ دهم موزۀ ایران 
باســتان را به صورت فیلم های کوتاه نشان می دهم 
و اســناد مثل دست نوشتۀ آیت الله میرزای شیرازی 
در فتــوای توتــون و تنباکو و اســنادی که مرتبط با 
کالس درس هستند برایشان می فرستم مخصوصًا 
از شــخصیت هایی کــه نام بــرده شــده و در کتاب 
تصویری از آن ها نیســت، شــاید یک تصور ذهنی 
هم دانش آموز نسبت به آن ها نداشته باشه این ها را 
برایشان ارسال می کنم، یا فیلم موزۀ جواهرات را در 

کالس های مجازی برای بچه ها ارسال می کنم.

برنامه  صحیح  اجرای  در  معتمدراد:    
بفرمایید  بیژنی  خانم  شاد،  آموزشی 
و  معلمان  و  دارد  وجود  چالش هایی  چه 
دانش آموزان در آن به چه مشکالتی مواجه 

هستند؟
○ بیژنــی: ببینیــد؛ واقعیت این اســت که ما یک 

مسائلی داریم که نمی توان از طریق شاد انجام داد 
یعنی برنامه شــاد این امکان را ندارد. همکاران ما 
مجبورند به دلیل مشکالتی که در شاد وجود دارد، 

از برنامه های دیگر استفاده کنند.
برنامۀ شــاد برنامۀ رســمی وزارت آموزش وپرورش 
اســت برای آموزش مجازی. من خودم دارم از این 
برنامه اســتفاده می کنم. اول که اصاًل مشکالتش 
خیلــی زیاد بــود و تازه زمانــی آمد که مــا از قبل 
کالس هایــی را در واتســاپ تشــکیل داده بودیم؛ 
لذا انتقال کارها به شــاد کار سختی بود. ما انتظار 
داشتیم که این برنامه یک برنامه ای باشد که بتواند 
حداقل مشکالتمان را برطرف کند. ولی دیدیم نه، 

مشکالت  همان طور باقی است.
ما چند تا چالش عمده در برنامۀ شــاد داریم. یکی 
کامــل نبودن امکانات شــاد اســت بــرای آموزش 
مجازی. شــما باید بدانید که یک برنامه آموزشــی 
مثل شــاد بــا اپلیکیشــن های دیگر خیلــی فرق 
دارد. چــون آن ها که برای آموزش مجازی طراحی 
نشــده؛ برای گفت وگوست. با وجود این ما از آن ها 
برای آموزش مجازی اســتفاده کردیــم. لذا انتظار 
داریم که خــود مســئوالن وزارت آموزش وپرورش 
یــک برنامــه ای در اختیار معلمان قــرار بدهند که 
سرورهای قوی داشته باشد. در برنامه شاد، اولین 
چالش هــا این اســت که ســرورهای قــوی ندارد. 
ببینید خیلی از مدارس از شــاد استفاده می کنند 
ولی پاســخگو نیســت. مثاًل ناگهان هنگ می کند 
و توقــف در کالس به وجود می آید، وقتی توقف در 
کالس به وجود می آید. من که نمی توانم صبر کنم 
و ببینــم این مشــکل توقف کی از بیــن برود. پس 
مجبور هســتم بروم مثاًل از برنامه یا از ابزار دیگری 
اســتفاده کنم. در لحظه شروع کالس به روزرسانی 
شــاد انجام می شــود ولــی چیزی نمی گــذرد که 
مشــکلی در آن ایجاد می شود. این باعث می شود 
که مــا نتوانیم از زمان کالس کــه در اختیار داریم 
درســت اســتفاده کنیم. در حالی کــه در آموزش 
حضوری زمــان آموزش کالس ما مشــخص بود و 

اختیارش هم دست خودمان بود.
مســئله دیگر این است که اگر شــاد برای آموزش 
طراحی شــده بایــد امــکان ارتباط بــا دانش آموز 
در آن قــوی باشــد. باید بــا بچه هــا صحبت های 
تصویری هم داشــته باشــیم. و این از ضعف های 
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شفیعی:  شاد، در مقابل 
واتساپ، چون براي 

آموزش طراحي شده 
امکانات خوبي دارد. تنها 
ایرادش این است که سرعت 

اینترنتش پایین است. 
آن هم به خاطر این است 

که مخاطبان در ساعت 
8 تا 12 خیلي زیادند و 

سرعت اینترنت را پایین 
مي آورند

شــاد اســت که ارتباط ما محدود به صــوت و صدا 
شــده یا مثاًل چالشــی داریم تحت عنوان امتحان 
گرفتــن از دانش آمــوزان، مــا در کالس حضوری 
براساس کتاب، ســؤاالت را طراحی می کردیم ولی 
در شــاد این امکان وجود ندارد. در شاد یک بخش 
آزمون ســاز داریم کــه تازه برای بعضی هــا هم کار 
نمی کند. عالوه بر این محدود به ســؤاالت تســتی 
است و سؤاالت تشریحی نمی شــود طرح کرد. ما 
باید بتوانیم آزمون هــای خوبی برگزار کنیم ضمن 
اینکه امتحان نیاز به نظارت هم دارد ولی در شــاد 
همچنین چیزی نیســت. معلوم است که بعضی از 
بچه ها از این فضا سوء استفاده می کنند و کتاب را 
نگاه می کنند در نتیجــه آزمون به طور کامل انجام 
نمی شود. باید امکانات بهتری به شاد اضافه شود. 
مســئلۀ دیگر ارتباط با اولیای دانش آموزان است. 
در زمان کالس حضوری اگر دانش آموزی مشــکل 
داشــت به مدرســه منتقل می شــد حــاال مثاًل در 
آموزش مجازی ممکن است بچه ها وارد سایت های 
دیگر شوند و پدر و مادر هم متوجه نشوند. لذا نیاز 
اســت که اولیا بدانند بچه ها چه زمانی چه درسی 
دارند و بدانند فالن ســاعت برنامۀ اصلی بچه شاد 
اســت. صفحۀ دانش آموز را ببیند که در کالس در 
چه سطحی است. غیبت ها را جویا شوند و مسائل 
و مشــکالت بچه ها را دنبال کننــد. در این صورت 
آن ها به معلم ها هم کمک می کند و سبب می شود 
همه کارها به عهده معلم نباشــد. هر معلم هم یک 
ظرفیتی بــرای کالس مجــازی دارد. مطمئنًا اگر 
مدیــران و عوامل اجرایی، کارهــا را پیگیری کنند 

خیلی کمک می شود.

اکنون  که  سؤالی  شاید  معتمدراد:   
ذهن برخی از اولیا را به خود مشغول کرده، 
آیا معلمی که در کالس های  که:  باشد  این 
حضوری موفق نبوده، می تواند در آموزش 

مجازی موفق باشد؟
○ حاجی پور: وقتی سواد و آگاهی معلم و علم او 
به وقایع تاریخی و تسلط او بر محتوای آموزشی در 
راستای اهداف آموزشی باشد فرصت برای تفهیم 
این درس به مخاطبان، یعنی دانش آموزان، فراهم 
می شود؛ حاال این فرصت چه در کالس حضوری 
باشــد و چه در فضای مجــازی. به نظر من در این  

برهه از زمــان اگر معلمان تاریــخ آگاهی کامل بر 
همــه مباحــث و کتاب ها و نقشــه ها و تصاویر، که 
امروزه اطالعات میان رشته ای هم جزو آن حساب 
می شــود، داشــته باشــند، تفهیــم دانش آموزان 
راحت تــر خواهــد بود. البتــه در فضــای مجازی 
کمبود زمان و عدم تعامل دوســویه باعث شده که 
ما از زمان نهایت اســتفاده را ببریم. یعنی دیگر در 
یك کالس40 نفری همه با هم شروع نمی کنند به 
حرف زدن،  یا همه بخوانند یا با هم جواب سؤالی 
را بدهنــد و در نتیجــه کالس درس را به هم بزنند. 
در فضای مجازی شــاد پیام ها ناخودآگاه خوانده 
می شود و صوت ها ناخودآگاه گوش داده می شود 
لذا حواس ها هم خیلی پرت نمی شــود. به خاطر 
همین اســت که فضای مجازی ممکن است برای 
بعضی از معلمان پربارتر هم باشــد. در همه این ها 
ما باز هم با مشــکل ســرعت و همزمان فرستادن 
صوت و پیــام مواجه هســتیم. در پایــان این طور 
می توانم جمع بندی کنم که تسلط بر فن تدریس 
و روش تدریــس و آگاهی کامل بــر آن درس برای 
معلم فرقــی نمی کند در فضای مجــازی تدریس 
کند یا در کالس حضوری. تنها می  توان گفت اگر 
معلمی در برقراری نظم در کالس حضوری مشکل 
داشته باشــد شــاید در کالس مجازی بهتر عمل 

کند تا در کالس حضوری.

  معتمدراد: با وجود خالءهایی که در 
سلطان  آقای  می بینیم  دور  راه  از  آموزش 
ضمن  جدید  دوره های  به  نیاز  آیا  محمدی 

خدمت هست؟
○ ســلطان محمدی: حتمــًا و حتمًا هســت. چرا 
که تکنولوژی در حال پیشــرفت اســت و پیوســته 
نرم افزارهای جدید ســاخته می شــود. پس باید با 
اســتفاده از معمــاری جدید، معماری آموزشــی، 
روان شناسی تربیتی و روان شناسی آموزشی مدام 
معلم روزآمد شــود؛ مخصوصًا در زمان ما که خیلی 
از فراگیرها رشته شــان کامپیوتر و نرم افزار اســت و 
هوش سرشــاری هم دارنــد و در تکنولوژی گاهی 
از ما جلوتر هســتند و مهارت هم دارند. این از نظر 
روانی بسیار مهم است که اگر بچه ها چیزی بیشتر 
از معلمشــان بدانند آن باوری که نســبت به معلم 
دارند ممکن اســت خدشه دار شــود. پیشنهاد من 
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این است که دوره های فشــرده و قوی بگذارند که معلم ها حتمًا 
بــه لحاظ تکنولوژی از دانش آموز خودش جلوتر باشــد تا فرایند 

آموزش به بهترین شکل صورت بگیرد.

 معتمدراد: اولین ابزار آموزشی غیررسمی بعد از 
موضوع کرونا، واتساپ بود. خانم شفیعی این برنامه را 

در مقایسه با برنامه شاد چگونه ارزیابی می کنید؟
○ شفیعی: واتســاپ چون برای فضای آموزشی طراحی نشده 
بود اشــکاالتی داشــت. تنها نکتۀ مثبت آن ســرعتش است که 
راحت تر می شــد در آن کار انجام داد ولی ایرادهایش این اســت 
که قابلیــت ویرایش متن را ندارد. وقتی یك پیامی حذف شــود 
همه می فهمند که من یك پیام فرســتاده و بعد حذفش کرده ام. 
مخاطب من حداقل جای حذف شدن پیام من را می بیند، دیگر 
اینکه اگر کســی مدیر گروه باشد حاال می تواند با لینك یا اضافه 
کــردن افراد دیگر را وارد کالس بکنــد. این موضوع در بعضی از 
کالس ها مشکالتی را ایجاد کرده بود که دانش آموز می توانست 
افرادی را به کالس اضافه نماید. ایراد دیگر این رســانه این است 
کــه تدریس زنده ندارد و حجم صوت نیز اگر از دوازده یا ســیزده 
دقیقه بیشــتر باشد ارســال نمی کند و باید آن را به قسمت های 
کوچك تر تبدیل کرد. پیامی اگر ارســال شود مدتی از آن بگذرد 
دیگر مخاطب نمی تواند از آن استفاده کند. این ها معایبی است 
که این رســانه دارد، اما شــاد، در مقابل آن، چــون برای آموزش 
طراحی شــده امکانات خوبی دارد. تنها ایرادش این اســت که 
ســرعت اینترنتــش پایین اســت. آن هم به خاطر این اســت که 
مخاطبان در ســاعت 8 تا 12 خیلی زیادند و ســرعت اینترنت را 
پایین می آورند، و بعضی وقت ها عماًل امکان کار برای ما نیست. 
دیگر اینکه لینك حضور و غیاب دارد. برای آزمون و تکلیف دادن 
خوب است. البته اگر سرعت اینترنت باال باشد کارایی آن خیلی 
بیشتر اســت و اگر تقویت شود به نظرم خیلی بهتر از رسانه های 

دیگر است. البته در واتســاپ دیده ایم که پدر یا مادر دانش آموز 
یا افراد دیگر وارد کالس می شــوند ولی در شاد این امکان وجود 
ندارد که به نظرم بهتر است چون محیط آموزشی است. شاد در 
مورد مســائل تربیتی و آموزشــی هم اطالعاتی به دانش آموزان 
می دهد، و به نظرم اگر تقویت شــود بســیار کاربردی تر اســت. 
یك مشــکل دیگر که در فضای مجازی شــاد یا دیگر رسانه های 
مجازی داریم این اســت که دانش آموز ظاهرًا در کالس حاضری 
می زند ولی معلوم نیســت که واقعاً  خودش حضور داشته باشد. 
من دانش آموزی داشتم که برایم پیام داده بود که من نمی توانم 
امتحان بدهم. بعد که سؤال کردم که در کالس حاضری؟! گفت 
آخه من در قطار هســتم و دارم مسافرت می روم! یا دانش آموزی 
دارم که ســرکار می رود و از توی فروشگاهی که کار می کند برای 
من کار می فرســتد که پر از سر و صداست و معلوم نیست در چه 
حالتی  است. و عمومًا که بچه ها کارشان را برای من می فرستند 
می بینم که در همان محدودۀ تختشــان هستند و از تخت پایین 
نمی آیند و در همان فضا کار می کنند و گاهی که برای من عکس 
می فرستند می بینم که کتاب زیر دستشان باز است. خب معلوم 
اســت چطور امتحان می دهد! یا دانش آموزی داشتم که خیلی 
دیر سر کالس مجازی حاضر  شد و گفت تازه گوشی تهیه کرده ام. 
یا هستند کسانی که می گویند فقط می توانیم از گوشی پدرمان 
استفاده کنیم آن  هم فقط در شب ها و یا صبح خیلی زود. این ها 

مشکالتی هستند که ما در فضای مجازی با آن مواجهیم.

 معتمدراد: همکارها خسته نباشند من به سهم 
خود از شما تشکر می کنم،  بار اول ما بود که در فضای 
مجازی به این سبك به گفت وگو نشستیم. ممنونم از 
شما که توانستید تجربیات خود را بیان کنید. اگر در 
مباحث کالس های مجازی مطلبی داشتید برای مجله 

بفرستید. همه شما را به خدا می سپارم.
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